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PBS nieuws
BB gymzaal en kleedkamers
In de groepen 1,2 en 3 zien wij dat de kinderen erg hun best doen om duidelijk aan te
geven dat er geSTOPt moet worden wanneer zij het gedrag van de ander niet meer
leuk vinden! Complimenten en wat een geluk dat we nog twee weken door kunnen gaan met
oefenen.

Congresdag leerkrachten op 21 maart, alle leerlingen vrij
Woensdag 21 maart is de aftrap van de besturenfusie voor het personeel van Stichting PROLES en SPO
de Liemers. Dan zijn alle leerlingen vrij. De personeelsleden zullen deze dag geïnformeerd worden over
allerlei zaken ten aanzien van de besturenfusie en natuurlijk ook over de nieuwe naam.

Onderzoekend leren, project mode gestart
Dinsdag 6 maart zijn we begonnen aan het project onderzoekend leren in de
groepen 6,7 en 8. Samen met de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de
Willibrordus in Spijk is het project met als thema “mode” in de aula van start gegaan.
Hoogleraar Anneke Smelik gaf het startsein. Zij won in 2017 de Radboud Science
Award en ontwikkelde samen met onder andere enkele leerkrachten van de
Tragellijn en de Willibrordus een wetenschapsproject voor scholen. Tijdens dit
project gaan de leerlingen onderzoek doen naar kleding. Ze onderzoeken
bijvoorbeeld hoe uniek we zijn in onze kledingkeuze, maar ook waar kleding vandaan komt en of het
duurzaam gemaakt wordt. De leerlingen gaan in groepjes een onderzoeksvraag opzetten en een
onderzoeksplan maken. Daarna gaan ze het uitvoeren. De resultaten van de verschillende onderzoeken
worden door de leerlingen in de klas aan elkaar gepresenteerd.
Dit is het tweede jaar dat we meedoen
aan dit project. Dat gebeurt samen met
het Wetenschapsknooppunt van de
Radboud Universiteit. De bedoeling is
dat leerlingen via onderzoekend leren
zelf antwoorden kunnen vinden op hun
eigen vragen. Deze manier van werken
passen we nu al toe bij
wereldoriëntatie. Volgend schooljaar
zullen we onderzoekend leren mogelijk
nog meer gaan toepassen.

Onderzoek ITS-Veiligheidsmonitor via de mail
Net als afgelopen schooljaar gaan we opnieuw meten hoe veilig men zich voelt op De Tragellijn.
Hiervoor vragen we aan leerlingen van groep 7 en 8, leerkrachten en ouders om een vragenlijst in te
vullen. U krijgt hiervoor binnenkort een mail van Praktikon Veiligheidsmonitor of van
info@schoolveiligheid.net met een uitnodiging voor het onderzoek. In die mail vindt u een link naar de
vragenlijst.

De planning is op dit moment dat u vanaf 16 maart een mail hierover kunt ontvangen. Vervolgens heeft
u 2 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen.
We vragen alle ouders om deze vragenlijst in te vullen om een goed beeld te kunnen krijgen. Alvast
bedankt voor het invullen.

Werkzaamheden Graaf Ottoweg, bericht van aannemer
Hoornstra
Wij zullen deze week nog bezig zijn met het riool tot en met de kruising Graaf Ottoweg met de
Tragelweg. We hopen dat rond 16 maart de weg voor de school weer in de puinbaan zit, zodat de
parkeerplaatsen voor school weer bereikbaar zijn. Vervolgens duurt het nog ongeveer 1,5 week totdat
de stratenmaker de bestrating gaat leggen. Excuus voor de overlast.

Oproep spullen voor de schoolfeestdag
Voor het schoolfeest op 9 mei is de oudervereniging op zoek naar lege
keukenrollen/
wc papier rolletjes. Mocht u nog wat hebben liggen of in de toekomst
krijgen, wilt u deze dan aan uw zoon/dochter meegeven? De rollen
kunnen uiterlijk 26 april worden ingeleverd bij de leerkracht.

Namens de oudervereniging hartelijk bedankt!

Opgave nieuwe leerlingen
Wordt uw kind binnenkort vier jaar (tot 1-1-2019) en heeft u het nog niet aangemeld voor onze school?
Neem dan even contact op met de directie .
Ook kennissen of familie met kinderen van 3 jaar oud kunt u uitnodigen om een kijkje te nemen op de
Tragellijn. Zij krijgen dan informatie over ons onderwijs en we geven ouders een rondleiding door de
school. Men kan hiervoor een afspraak maken met Marion van de Kamer, directeur van de school.
Telefoon 0316 541390.
Op onze website is meer informatie te vinden over onze school: www.detragellijn.nl

Koningsspelen
Binnenkort is het weer zover! Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. We gaan
er een gezellige dag van maken met allerlei sportiviteiten. We beginnen in
alle groepen met een feestelijk ontbijt. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er
daarna allerlei spelletjes op school.
Groep 5 t/m 8 heeft dit jaar een ander programma. Zij gaan na het ontbijt
met de bus richting Zevenaar. Bij de sportvelden wordt een grote sportdag
georganiseerd voor alle scholen van Zevenaar en Rijnwaarden. Meer
informatie hierover zal later nog bekend worden gemaakt.
Bij de groepen 1 t/m 4 kunnen wij ouderhulp gebruiken voor het begeleiden van een groepje kinderen
bij de spelletjes. Dit zal ongeveer zijn van 09:30 – 11:30 uur. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.
Bij de groepen 5 t/m 8 kunnen wij ook ouderhulp gebruiken voor het begeleiden van een groep kinderen
bij de sportdag in Zevenaar. Dit zal ongeveer zijn van 09:30 – 14:00. U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht.

We gaan er een sportieve dag van maken!

Actie Nederland Schoon
In de week van 19 tot en met 23 maart aanstaande geven onze leerlingen
het goede voorbeeld. In het kader van de landelijke actie Nederland
Schoon gaan ze namelijk op pad om de omgeving van ‘de Tragellijn’ te
ontdoen van zwerfafval. Iedere groep gaat gewapend met hesjes,
handschoenen, vuilniszakken, grijpertjes op pad. Zo leren we de kinderen
dat afval niet op straat of in de natuur hoort, maar in de afvalbak.
Ook u als ouder kunt mee doen, alleen, of gezellig met het hele gezin.
Zaterdag 24 maart organiseert de werkgroep ‘zwerfvuil’ weer de jaarlijkse
opruimdag. Om 9.00 uur beginnen we in het dorpshuis te Aerdt met een
kopje koffie. Hier worden de routes besproken en grijpertjes e.d.
uitgedeeld. Daarna gaan we in groepjes naar buiten naar het gebied dat we
op willen ruimen. Om 12.00 uur verzamelen we ons weer in het dorpshuis
en sluiten we af met een heerlijk kopje soep.
U bent van harte welkom.

Muziekpresentatie op school
Op donderdag 22 maart is er weer een muziekpresentatie op school.
De leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 laten dan horen wat ze allemaal
geleerd hebben tijdens de muzieklessen. De leerlingen uit de groepen
5 en 6 van de Willibrordus doen ook mee. Verder zullen de
muziekverenigingen en de muziekdocenten van het Kunstwerk ook een bijdrage leveren aan het
concert. Op dit moment is het definitieve tijdstip nog niet bekend. Wanneer het bekend is zullen we dit
via de mail laten weten. Wanneer u de mogelijkheid heeft om te komen kijken en luisteren, dan bent u
van harte welkom.

Bag2school actie op school
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de inzamelingsactie van kleding.
Deze zal plaatsvinden in de week van 9 tot en met 11 april.
Doet u dit jaar ook weer mee?
Hieronder nog een overzicht waar u de zakken mee mag vullen.
Wat mag er in de zakken zitten:
 Goede kwaliteit tweedehands kleding: van babyrompertje tot oma’s
bloemetjesjurk en van het te kleine dino-t-shirt tot het foute hawaïhemd van je oom.
 Lakens
 Dekens
 Gordijnen
 Knuffelberen
 Schoenen (per paar) samen gebonden
 Riemen / ceinturen
 Handtassen
Let wel op dat u de zakken niet te zwaar maakt. Liever 1 zak meer, dan 1 hele zware zak.
Dus gooi nog niks weg en breng het naar school in de week van 9 tot en met 11 april.
De opbrengsten van deze inzameling besteden we aan activiteiten op school.
Alvast bedankt.

Pasen
Zondag, 25 maart, is het Palmpasen . Dit is de laatste zondag voor Pasen.
Vanaf maandag 19 maart wordt er in alle groepen over het paasfeest
gepraat en zal het paasverhaal worden verteld. De kinderen leren de
betekenis van Palmpasen , de witte week , Witte donderdag , Goede
vrijdag , Stille zaterdag en Pasen . In alle groepen komt de pastor ook
iets vertellen over Pasen. Natuurlijk komt er in alle klassen weer een
mooie paasboom te staan. Op donderdagmiddag 29 maart gaan alle
groepen gezellig knutselen en paasversieringen maken. Met deze
activiteiten worden het gezellige paasweken.

Nieuws uit de groepen 1 en 2
De lessen relaties en seksuele vorming worden gegeven in de periode van 2 april t/m 26 april in de
onderbouw. Meer informatie over de inhoud van deze lessen vindt u op de website. Wanneer u in het
menu ouders klikt, ziet u een kopje opvoeden en gezond. Daar staat een uitwerking van de lessen die
gegeven worden over dit onderwerp.

Agenda
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Maandag 26 maart

Marion in Spijk
Marion afwezig in verband met congres
Vanaf 16 maart mail over vragenlijsten veiligheid
Congres voor alle personeelsleden SPO de Liemers en PROLES
Alle leerlingen vrij
Marion ‘s morgens in Spijk
’s middags muziekpresentatie muzieklessen
Volgende nieuwsbrief

Jarig
Jennifer Markerink
Lieke Stapelvoort
Tristen Koenders
Celina Albers
Chayenn Kelderman
Sem Hulsebos
Nadesha Gijsberts
Summer Markerink
Lyndsey Leeuwenhaagen

Van harte gefeliciteerd en maak er een fijne dag van!

Nieuw op school

Tamara Grigorian

Wij wensen jou en jouw
ouders een fijne tijd op De
Tragellijn. Van harte
welkom!
Van andere instanties: sociaal team, Start danslessen DJF Dance Centre,De
oecumenische werkgroep

Spreekuur sociaal team.
Het sociaalteam is weer aanwezig op 29 maart dus mochten er vragen zijn, loop gerust bij ze naar
binnen. Ze zijn aanwezig van 8.00u tot 12.00u op de school in Spijk en in Lobith. Mochten er vragen zijn
buiten deze tijden kunt u contact opnemen met Carla Wanders of Berthilde Meinen of Nienke Begeman.
Start danslessen

Binnenkort supercoole danslessen in LOBITH! Want vanaf 12 maart zal DJF DANCE
CENTRE lessen gaan verzorgen in gymzaal DE TRAGELLIJN, te vinden aan de Graaf Ottoweg 91.
DJF DANCE CENTRE is een allround dansschool met diverse vestigingen in de Liemers. In onze
dansscholen in ZEVENAAR en DUIVEN en de leslocaties ARNHEM, GIESBEEK, ELST en
DOESBURG, staat plezier altijd op de eerste plaats. Hoe ‘goed’ je bent is voor ons niet
belangrijk. Want wij vinden: dansen is voor iedereen!
We bieden op de verschillende locaties uiteenlopende
stijlen. Van urbanlessen als STREETDANCE, HIPHOP en
AFRO-DANCEHALL. Stoere dansstijlen waarbij je je lekker
los kan bewegen, maar ook dansvormen waarbij een
strakkere techniek voorop staat zoals KLASSIEK en
MODERN JAZZ. Kortom, lekker bewegen op herkenbare
muziek met dans die zowel voor jongens als meisjes ‘cool’,
maar vooral ook ‘FUN’ zijn. Voor iedereen en voor elk
niveau, al vanaf 2 jaar.
In LOBITH starten we met diverse STREETDANCE groepen
vanaf 4 jaar en STREETDANCE-HIPHOP vanaf 9 jaar.
Wanneer je een abonnement hebt om meerdere keren per
week bij ons te dansen, kan dat ook altijd op een van de
andere locaties.

Lijkt het uw dochter of zoon leuk om bij ons te komen dansen, dan zijn ze altijd welkom voor
een PROEFLES!
Voor meer info, inschrijven of opgeven voor een proefles, ga naar onze site DJF DANCE
CENTRE.NL of app naar 06- 5335 2082
Met kinderen op weg van Palmpasen naar Pasen
De oecumenische werkgroep is vorig jaar ontstaan met het maken en versieren van de
Palmpaasstokken. Dat is zeer goed bezocht dus dit jaar wordt daar een vervolg aan
gegeven.
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Het is niet verplicht om aan het hele programma
mee te doen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 24 maart 14.00 uur-16.00 uur
Palmpasenstok maken in de zaal van protestantse kerk in Lobith met uitleg over dit gebruik.
Een gezellige middag waar broodhaantjes worden gebakken en de stok wordt versierd. En
natuurlijk zal iets lekkers tijdens het knutselen niet ontbreken.
Zondag 25 maart 10.00 uur
Samenkomst in de protestantse kerk in Lobith met de zelfgemaakte Palmpasenstok. Voor de
kinderen is er kinderkerk en lopen we naar de dagopvang, we zijn daar dan om 10.30u,
ouders en hun kinderen die dan willen aansluiten kunnen ons hier ontmoeten. We zullen een
korte film over Pasen bekijken en daar drinken we iets met de ouderen van de dagopvang.
Om 11u start de mis in de RK Kerk waar de kinderen een palmtakje in hun Palmpasen
haantje mogen ontvangen. Dit zal ongeveer 15 min. duren.
Donderdag 29 maart 17.30 - uiterlijk 19 uur
Het Avondmaal. Samenkomst in de Pastorie van RK Kerk met kinderen en hun ouders. De
brood- maaltijd wordt uitgelegd en daarna eten we gezamenlijk de broodmaaltijd (met
pindakaas, kaas, worst en hagelslag)
Zondag 1 April 10.00 uur
Samenkomst in de protestantse kerk in Lobith.
Voor de kinderen wordt er het Paasverhaal verteld tijdens de kinderkerk.
Na de viering gaan we onder begeleiding van de Leo Harmonie naar buiten om eitjes te
zoeken. Hierbij mogen alle kinderen zich aansluiten, ook degenen die niet in de kerkdienst
aanwezig waren. Verzamelen om 11.15 uur bij de uitgang van de protestantse kerk.
Opgave van te voren zou erg prettig zijn, zodat we weten hoeveel kinderen er komen. En
zeker voor de broodmaaltijd zou het fijn zijn als er eventuele dieetwensen doorgegeven
worden. Al het benodigde materiaal zal door ons worden verzorgd.
Opgeven kan bij:
Eva Ouwehand
(evaouwehand@xs4all.nl) of
Elly Ariessen
(ellyariessen@gmail.com)
Wij verheugen ons alvast op jullie komst! Ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van
harte welkom!
Met vriendelijke groet,
De oecumenische werkgroep.

